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A városi alkalmazottak 
fizetésrendezése. 

(Saját tudósítónktól.) A városi alkalmazottak 
fizetésének rendezését régen kilátásba helyezte 
már a tanács. A tervezet elkészült s tárgyalá-
sát megkezdte a szervező-bizottság, amely szer-
dán délután a. fölött vitatkozott, vállalhatja-e a 
fefelősséget közgyűlés hijján a tanács, hogy a 
város közönségét megterhelje. Taschler Endre 
főjegyző azt javasolta, hogy az eddigi időleges 
járulékokat állandósítsák addig, amig a végle-
ges fizetésrendezést a törvényhatóság nem 
szentesiti, javasolta továbbá, hogy a nyugdíjba 
vonult tisztviselő maradjon meg teljes illetéké-
nek élvezetében. A hivatalnoki státus rendezé-
sét illetően azt javasolta, hogy a tanácsnokok 
számát egygyel csökkentsék, a polgármesteri 
hivatal személyzetét egygyel növeljék. A mér-
nöki hivatalt, teljesen független hatáskörrel, két 
főmérnökre kellene bízni. Ezzel kapcsolatban 
egy műszaki tanácsosi állást kellene szervezni. 
Szükséges volna a számvivőségi hivatalok egye-
sítése és az adóhivatalok szétválasztása. A bi-
zottság a fizetésrendezésre vonatkozó javaslatot 
elfogadásra ajánlja a tanácsnak, a státusrende-
zésre vonatkozóan egyelőre nincs megállapodás. 
A városi alkalmazottak illetményrendezésének 
tervezete a következő: 

Tisztviselők. 
VI. fizetési osztály: 1-ső fizetési fokozat 

17.000, 2-ik fizetési fokozat 15.000, 3-ik fize-
tési fökozat 14.000; lakbér 4200 korona. 

VII. fizetési osztály: 1-ső fizetési fokozat 
12.000, 2-ik fizetési ,fokozat 11.500, 3-ik fize-
tési fokozat; 10.000, lakbér 3500 korona. 

VIII. fizetési osztály; 1-ső fizetési fokozat 
.10.000, 2-ik fizetési fokozat 9500, 3-ik fizetési 
fokozat 9000, lakbér 2700 korona. 

IX. fizetési osztály: 1-ső fizetési fokozat 
8500, 2-ik fizetési fokozat 8000, 3-ik fizetési 
fokozat 7500, lakbér 2200 korona. 

fizetési osztály: 1-ső fizetési fokozat 6800, 
2-ik fizetési fokozat 6400, 3-ik fizetési fokozat 
6000, lakbér 1700 korona. 

XI. fizetési osztály : 1-ső fizetési fokozat 5600, 
2-ik fizetési fokozat 5300, 3-ik fizetési fokozat 
5000, lakbér 1300 korona. 

Fizetési osztályon kivül'a XI. fizetési osztály-
nak megfelelőle?: -1-ső fizetési fokozat 5600, 
2-ik fizetési fokozat 5300, 3-ik fizetési fokozat 
5000, lakbér 1300 korona. 

Altisztek. 
I. fizetési osztály: l-sö fizetési fokozat4600, 

2-ik fizetési fokozat 4200, 3-ik fizetési fokozat 
4000 korona. 

II. fizetési osztály: 1-ső fizetési fokozat4000, 
2-ik fizetési fokozat 3800, 3-ik fizetési fokozat 
3600 korona. 

III. fizetési ; osztály: 1-ső fizetési fokozat 
3400, 2-ik fizetési fokozat 3200, 3-ik fizetési 
fokozat 3000 korona. 

IV. fizetési osztály: 1-ső fizetési fokozat 
2800, 2-ik fizétési fökozat 2600, 3-ik fizetési 
fokozat'2400 korona. 

V. fizetési psztály: 1-ső fizetési fokozat 2200, 
2-ik fizetési fokozat 2000, 3-ik fizetési fokozat 
1800 korona; 

Napidijasok: Napi 10 koronát kapnak. Az 
uj tervezet szerint az alkalmazottak egyévi 
illetménye kitesz 3,267.070 koronát. Ebből 
levonva a javadalmi személyzet után az álla-

mot terhelő 317.900 koronát, a kórházi al-
kalmazottak illetményeit kitevő 98.000 koro-
nát, az utalapiak illetményeit kitevő 34.400 
koronát, az anyakönyviek illetménytéritését 
kitevő 14.J00 koronát, az alkalmazottak je-
lenlegi illetménye kitesz 1,353.290 koronát, 
beleszámítva a végleg szervezendő állások 
után jelenleg a rendkívüli alapot terhelő 
80.270 koronát, az évi többlet 1,448.480 ko-
rona. Leszámolva még a városi 15 százalékos 
háborús-segély egy évi ősszegnél 1,000 000 
koronát, a kézipénztárt terhelő évi kiadás-
többlet 448.480 korona. 

Az uj fízetésrendezési tervezet az állami 
háborús-segélyek és a havi drágasági segé-
lyek fizetése érvényét nem érinti, ellenben az 
alkalmazottak által jelenleg élvezett nyugdíjba 
beszámítható, városi és személyi pótlékok 
érvénye a fizetésrendezés hatálybalépése nap-
jától megszűnnek. 

Három letartóztatott-
ban Lenin-f iubat gyanit 

a rendőrség. 
(Saját tudósítónktól.) A szegedi rendőrség 

szerdán este három fiatalembert fogott el, 
akikről eddig annyi bizonyosodott be, hogy a 
vörös hadseregben szolgáltak. Nem lehetetlen 
azonban, hogy a fiatalemberek a derék 
bőrkabátos Lenin-fiukhoz tartoztak, legalább is 
ezt állítja egy százados, aki a fickókat a rend-
őrség kezére juttatta. 

Az eset ugy történt, hogy szerdán este 
három gyanús külsejű fiatalember mulatott a 
Hági-véndéglŐben az egyik sarokasztalnál.. A 
társaságból mégfelelő számú szépnembeli sem 
hiányzott. A fiatal urak egyre-másra hozatták a 
legdrágább és legkitűnőbb fogásokat és a 
fogásokhoz sűrű egymásutánban a legkitűnőbb 
és legdrágább borokat. .Tíz óra tájban már 
javában folyt a pezsgő a sarokasztalnál. 

A szomszédos asztalnál ült egy százados, 
aki a gyanús mulatozókban három bőrkabátost 
ismert fel a nagyhirre vergődött Lenin-fiuk 
közül és rögtőn értesítette észleletéről a rend-
őrséget, mire azonban a detektívek megérkez-
tek, a társaság már ellógott az étteremből. 

Egy járőr kutatott a társaság után. Egy 
mellékutcában rá is talált a fiatal urakra és be-
kísérte őket a rendőrségre. 

Az állítólagos Lenin-gyerekeket csütörtökön 
vonta felelősségre csavargás miatt Árvay Fe-
renc kihágási bíró. A kihágási biró megállapí-
tottá a triumvirátus nacionáléját. Az egyik 
Piszker József pesti illetőségű 27 éves keres-
kedősegéd, a másik Raumann József, ugyan-
csak 24 éves kereskedősegéd, á harmadik pe-
dig Spitzer Vidor 31 éves budapesti születésü 
pincér. A rendőrbiró előtt valamennyien beval-
lották, hogy tagjai voltak a vörös hadseregnek, 
de sohasem tartóztak a Lenin-fiukhoz, hanem 
a budapesti helyőrségben szolgáltak, mint be-
osztott vörösőrök és már a diktatúra előtt meg-
szöktek a hadseregből, mert megundorodtak a 
vörös-uralomtól. 

A rendőrbiró Piszker Józsefet és Raumann 
Józsefet 15-15 napi, Spitzer Vidort pedig 30 
napi elzárásra ítélte csavargás miatt. Ha majd 
letöltik büntetésükét, akkor átadják őket a buda-
pesti rendőrségnek, megállapítandó, nem vol-
tak-e a Lenin-gárda tagjai és nem terheli-e egyéb 
bün, mint a csavargás lelkiismeretüket. 

Nemzetközi 
misszió vizsgálata a 
szegedi kórházakban. 

Szerdán délután Temesvárról a nemzetközi 
misszió két tagja: dr. Munro Hektor, londoni 
sebész-orvos és Burnier György, svájci kapi-
tány Szegedre érkeztek, hogy itt az állami és 
városi kórházak üzeme felől tájékozódást sze-
rezzenek. A misszió Budapestről indult útra és 
azokat a városokat járja be, amelyek megszállás 
alatt állnak. A misszió tájékozást kiván sze-
rezni afelől, hogy a megszállás mennyire be-
folyásolta a kórházak betegforgalmi és hogy 
milyen az élelmezési és ííiíOanyagokkáí való 
ellátási viszonyuk. Érdeklődése kiterjed még arra 
is, hogy a kórházak gyógy- és kötszerekbén nem 
szenvednek-e hiányt. A misszióval, mint 
tolmács utázík dr. Grósz Géza budapesti 
sebész-orvos, aki a kiküldöttekkel elsősorban 
dr. Leitner Vilmos egyetemi magántanárt, a 
sZegedi állami szemkórház igazgató főorvosát 
kereste föl, akinél a legkisebb részletekre is 
kiterjedő felyilágositást kértek a kórház beteg-
állományáról, forgalmáról, élelmezési és fűtési 
viszonyairól. A kiküldöttek ezután felkeresték 
dr. Boros József városi közkórházi igazgató-
főorvost, akitől szintén alapos és kimerítő 
felvilágosítást kértek a közkórház Üzeméről. 
Mindkét kórház igazgató-főorvosa kijelen-
tette, hogy a megszállás folytán a beteg-
állomány a felére csökkent és ugy az 
élelmezési, miht a fűtési anyagok beszer-
zése a legnagyobb nehézségekbe ütközik. Gyógy-
és kötszerhiányban nem szenvednek, csak 
megfelelő mennyiségű vattával 'nem rendelkezik 
a városi IcŐzkőrház, ami sebészeti szempontból 
kétségbeejtő. A városi közkórházbán már csak 
ugy tudnak főzni, hogy a kórház kertjének 
fáit kivágják és tüzelésre használják fel. 
Még rágondolni is kínos, hogy a kórház lába-
dozó betegeinek üdülőhelye csupasz lész a 
jövő nyárra és a fák kiirtása miatt árnyas 
helyre nem találnak. A szemkórház főzési 
céljaira , is mindössze két napra szükséges fával 
rendelkezik és ha nem jut tüzelési eszközhöz, 
a főzést abba kell hagynia. Ma már ott tart 
mind a két kórház, hogy az anyaghiány 
miatt kénytelen lesz üzemét beszüntetni, ami 
közegészségi szempontból beláthatatlan károk-
nak lesz az előidézője. A misszió tagjai a leg-
teljesebb érdeklődéssel hallgatták az igazgató-
főorvosok fölvilágositásait és megígérjék, hogy 
a saját hatáskörükben elkövetnek mindent, hogy 
kórházaink fönnakadás nélkül folytathassák mű-
ködésűket. A misszió a kórházak látogatása 
után fölkeresték dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármestert, akinél az élelmezési viszonyok és a 
tüzelőanyaggal való ellátás iránt érdeklődtek, A 
polgármester rámutatott az élelmezési vi-
szonyok nehézségeire, a tüzelőanyagok be-
szerezhetéséöek mizériáira és elmondta 
az okokat is, amik a bajokat elő-
idézik. A misszió tagjai csodálkozással 
hallgatták a polgármester panaszait, majd dr. 
Munro Hektor, a misszió angol tagja arra 
kérte a polgármestert, hogy felvilágosítását 
és panaszát memorandumba foglalva adja át, 
hogy azt illetékes helyen orvoslás céljából 
bemutathassák. A polgármester írásba fog-
lalta a város élelmezése és tüzelőanyaggal 
való ellátása körül tapasztalt bajok indító 
okait és a misszió tagjai, a város érdekei 
iránt a legnagyobb érdeklődést tanúsítva, 
csütörtökön reggel autóval Budapestre utaz-
tak, hogy szerzett tapasztalataikról illetékes 
helyen beszámoljanak és hogy a megszállolt 
területeken tovább folytassák utjukat.. 

2-es és 3-as számú cfgareffahövelyek 
a legjobb minőségben és a legol-
csóbb napiárak mellett 'kaphatók a 
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